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درخواست پیگیری قتل
علیرضا شیرمحمدعلی در زندان

...

ویژه های خراسان
حل مشکل واردات هایلوکس
اهدایی به ایران
در حالی که سازمان بهداشت جهانی مدتی
قبل ،یک دستگاه وانــت تویوتا هایلوکس
را بــرای استفاده در مناطق سیل زده به
کشورمان اهدا کرده بود ،باالخره با پیشنهاد
 24اردیبهشت وزارت بهداشت و موافقت
هیئت وزیران در روزهای اخیر ،این خودرو
بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و
ثبت سفارش ،با در نظر گرفتن سود بازرگانی
صفر درصــد و معافیت از مالیات بر ارزش
اف ــزوده ،مجوز ترخیص و پــاک گــذاری را
دریافت کرده است.

چهره ها و گفته ها

زیباکالم مسلح!
صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح
طلب گفت :اگر آمریکا به خاک کشورم
حمله کند ،دیگر دنبال نظریهپردازی
نیستم ،اسلحه بــه دســت میگیرم و
مقابل آمریکا از کشورم
دفـــــاع م ـیکــنــم.
/خــــبــــرنــــامــــه
دانشجویان

وحدت اصولگرایان
حمیدرضاحاجیباباییرئیسفراکسیون
نمایندگان والیــی مجلس با اش ــاره به
شکلگیری شورای وحدت اصولگرایان
گفت :هنوز الزم نیست که کسی درباره
آن شــورا کالبد شکافی
کند یا اخبار خاصی را
بدهد .این شــورا باید
کار خود را ادامه دهد
و جمعبندی
کند/.ایلنا
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پیشنهادقالیبافبهجوانانبرایتشکیل«مجلسنو»

قالیباف :اکنون حتی به جوانان میان سال هم میدان داده نمی شود
محمدباقر قالیباف از چهره هــای برجسته
اصولگرایان در فراخوانی از جوانان خواست
تا چهرههای نو را از میان افــراد توانمند و با
صالحیت برای نامزدی در انتخابات مجلس
معرفیکنند.قالیبافکهدرسالهایگذشته
رهبر معنوی جمعیت پیشرفت و عدالت در
سراسر کشور شده بود ،در ابتدای فراخوان
خود از «وضعیت سخت کشور» سخن گفت
و راه بــرون رفت از این وضعیت را «اعتماد به
جوانان»دانست.اودرادامهبهنامهدوسالپیش
خود به جوانان درباره جریان «نواصولگرایی»
اشارهکردونوشت:هنگامیکهجنگتمامشد
27ساله بودم و اکنون «حتی به جوانانی که در
میانسالیهستندهممیداندادهنمیشود»!
قالیباف در نامه خود با تأکید بر این که «ما یک
راه بیشتر نداریم و نباید منتظر دستور از باال به
پایین باشیم» ،گفت :تحول و پیشرفت کشور
در گرو تشکیل یک مجلس نو و کارآمد است و
من ایمان دارم که اگر شما جوانان همت و در
اینعرصهنقشآفرینیکنید،میتوانبهظهور
مجلسینسبت ًاجوانوباتجربهامیدداشت.عضو
مجمعتشخیصمصلحتنظامدرفراخوانخود
سایتیرابهجوانانمعرفیکردتاافرادتوانمند
و باصالحیتی را که بــرای قبول مسئولیت
نمایندگی مجلس می شناسند معرفی کنند.
ایــن چهره مطرح سیاسی در بخشی از این
فراخوان خود به جوانان هشدار داد که اگر به
میدان نیایند ،مطالبه نکنند و توانمندی های
خود را عرضه نکنند ،این در ،بر همان پاشنه
خواهدچرخیدومجلسآیندهتفاوتمعناداری
باگذشتهنخواهدداشت.
▪شاخصهایمدنظرقالیبافچیست؟

در سایت معرفی شده از سوی قالیباف در
کنار لوگوی «مجلس نو» که احتماال ناظر به
شعار انتخاباتی ایــن جریان اســت ،لوگوی
تشکل «جمعیت پیشرفت و عدالت» هم دیده
می شود که احتما ًال به عنوان حزب پشتیبان
به تحقق ایــده شهردار اسبق تهران کمک
خواهد کرد .در سایت « »jahad.netشاخص
های مدنظر قالیباف برای ثبت نام انتخابات
مجلس هم قــرار گرفته اســت .ایــن شاخص
ها در سه بخش «صالحیت های عمومی و
فــردی»« ،نگرش ها و بــاورهــای انقالبی» و
«تخصص ،توانایی و مقبولیت مردمی» دسته

در واکنش به ایده محمدباقر قالیباف برای شکل گیری «مجلس نو» ،برخی از کاربران توئیتر
به طرح نظر خود در این باره پرداختند .کاربری با استقبال از این طرح ،این ایده را موجب«
َع َلم شدن چندتا جوون جلوی پیرمردهای تکراری که هر دوره کاندید میشن» دانست .کاربر
دیگری هم نوشت« :لیست بلندی از جوانان را می شناسم که شایستگی نمایندگی مجلس
را دارند» .برخی کاربران هم طبق معمول این ایده را سوژه طنازی های خود کردند .کاربری
با کنایه به تعدد شاخص های مختلف و توجه به جزئیات در این شاخص ها برای ثبت نام در
این سایت نوشت« :برای این که بتونی یه کاندیدای جوون معرفی کنی باید تا شماره پا و
عکس کفشتم آپلود کنی!» فرد دیگری هم تأکید کرد که به شرط آن که آقازاده ها وارد عرصه
انتخابات نشوند این دیدگاه را می پسندم .فرد دیگری هم تصریح کرده بود که «اصولگرایی تا
وقتی انتخابات را به ریش سفیدی گره بزند ،نه جوان گرایی معنا دارد نه آتش به اختیاری».
بندی شــده انــد .مــردمــداری ،جــوان بــودن،
بومی بــودن ،مقبولیت نسبی ،باور فکری و
عملی به والیت فقیه ،سابقه مسئولیت پذیری
در امور عام المنفعه ،دوری از باندهای قدرت و
ثروت ،داشتن سوابق علمی و اجرایی ،توانایی
ارتباط با طبقات اجتماعی و فعالیت رسانه ای
از جمله شاخص های نمایندگی «مجلس نو»
است .البته در توضیحی در این سایت آمده
که منظور از متغیر سن بــرای جــوان بودن،
«متناظر با قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمی» است    .
▪ثــبــت نـــام بــیــش از هــــزار و  500نفر
در 4ساعت

حساب توئیتر روزنامه «صبح نو» نیز در خبری
اعالم کرد که در پی فراخوان قالیباف پس
از حــدود چهار ساعت هــزار و  ۵۵۹نفر در
سایت معرفی شده ثبت نام کردند که از این
تعداد  870نفر پروفایل تکمیل کردند و 65

نفر هم به عنوان نامزد توسط دیگران معرفی
شده اند.
▪قالیبافخودنامزدانتخاباتخواهدشد؟

با راه انــدازی این سایت و انتشار فراخوان
قالیباف شائبه حضور او در انتخابات تقویت
شد اما محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت
پیشرفت و عدالت در پاسخ به سؤالی در این
باره تأکید کرد که « درخواست هایی از ایشان
شده است اما بعید است ایشان شخصا قصد
نــامــزدی بــرای انتخابات مجلس را داشته
باشند ».وی در عین حال احتمال ائتالف با
سایر جریان های اصولگرایی برای انتخابات
پیش روی مجلس را نیز رد نکرد و گفت :این
فراخوان گامی در جهت یافتن چهر ههای
نسبتا جوان است که صالحیت نمایندگی
داشته باشند و در نهایت این افراد به ساز و
کارهای ائتالفی اصولگرا معرفی میشوند و
از آنان حمایت خواهد شد.

همزمان با آغاز نشست  FATFمطرح شد

سواالت مجمع از
روحانی درباره  CFTو پالرمو

مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است از رئیس
جمهور دربــاره لوایح پالرمو و  11 CFTســوال را
مطرح و پس از رسیدن پاسخ این سواالت درباره
ایــن لوایح جنجالی تصمیم گیری کند .ایــن در
حالی است که چهارمین ضر باالجل چهارماهه
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به  FATFروز گذشته
به پایان رسیده و نشست شش روزه این نهاد از دیروز
در آمریکا آغاز شده که موضوع ایران و خطر ادعایی
ایران علیه نظام مالی بین المللی یکی از دستور
کارهای آن است .ایران تاکنون  2الیحه از  4الیحه
این نهاد را به تصویب رسانده که البته  FATFشروط
و اصالحات ایران را نپذیرفته است .دو الیحه الحاق
به کنوانسیون های پالرمو و  CFTهم در کمیسیون
مشترک مجمع تشخیص است که به گفته محسن
رضایی این دو الیحه در جلسه دیروز این کمیسیون
بررسی شده است .به گزارش مهر ،در این جلسه
ســواالت و ابهامات اعضای مجمع در پیوستن
ایران به این دو کنوانسیون جمعبندی شد و ضمن
دعــوت از بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد ،وزارت
خارجه ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت
اطالعات برای طرح نظرات کارشناسی خود ،مقرر
شد ســواالت یــازده گانه به اطالع ریاست جمهور
رسانده وپاسخ رسمی دولت به آن ها داده شود تا
در کمیسیون مشترک و صحن مجلس قرائت شود.
به گفته روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن به نتیجه
نهایی دربــاره پالرمو و  CFTبرای طرح در صحن
مجمع ،جلسات خود را ادامه خواهد داد .درباره
جزئیات این پرسش ها خبری منتشر نشده است.
پیشتر مظفر ،عضو مجمع به ایرنا گفته بود جلسه
مجمع بــرای بررسی این دو نهاد احتما ًال در روز
چهارشنبه دو روز دیگر برگزار خواهد شد .به گفته
او تکلیف لوایح پالرمو و  CFTتا پایان خردادماه در
مجمع تشخیص روشن میشود.

...

خارج ازدستور
محمد اکبری

ماجرای آبستراکسیون
در کمیسیون امنیت ملی
با اعــام توافق کواکبیان عضو فراکسیون
امید بــرای کناره گیری از نــامــزدی ریاست
کمیسیون امنیت ملی مجلس برای اجالسیه
چهارم به نفع فالحت پیشه عضو فراکسیون
مستقلین این دوره از انتخابات کمیسیون
با چالش دو قطبی "والیـــی" ها از یک سو و
"مستقلینوامیدیها"ازسویدیگردنبالمی
شود.درحالیکهپسازکنارهگیریکواکبیاناز
سویامیدیهادرروزگذشته خبرهاییحاکی
از کناره گیری بروجردی به نفع ذوالنوری دو
عضو فراکسیون والیی نیز به گوش رسید اما
نتیجه نشست فوق العاده کمیسیون با دستور
برگزاری انتخابات ،از حد نصاب افتادن تعداد
اعضابهدلیلآبستراکسیونبرخیدیگرازاعضا
بود.گفتهمیشوددرایننشستتنها 11عضو
اینکمیسیونکهعمدتاازفراکسیونامیدبودند
حضور یافتند و بسیاری از اعضای مستقلین
و والیی حضور نیافتند .براین اساس نشست
انتخاباتاینکمیسیونبه فرداموکولشد.

افزایش تعداد سواالت از دولت
روز گذشته گزارش اقدامات نظارتی مجلس
در اجالسیه سوم دوره دهم در صحن مجلس
قرائت شد که در آن نکات قابل تاملی همچون
تقدیم  865سوال از وزرا به هیئت رئیسه طی
ایــن دوره که براساس آن وزیــر نیرو با 109
سوال رکورد بیشترین و وزیر دفاع با  8سوال
رکــورد کمترین ســوال را داشــت مطرح شد.
در این گــزارش آمــده است که تعداد سواالت
نــمــایــنــدگــان در اجــاســیــه س ــوم نسبت به
اجالسیه دوم این دوره 3.7درصــد افزایش
داشته است .بیشترین تعداد سواالت مطروحه
در صحن علنی از وزرای نفت و امــور خارجه
هــرکــدام با  ۱۰ســوال اســت که نمایندگان
مجلس از پاسخ به این سواالت قانع شده اند.
همچنینبراساساینگزارش دراجالسیهسوم
 ۵سوالازرئیسجمهوربهرئیسمجلستقدیم
شدهاستکهنمایندگانمجلسدریکفقرهاز
سواالت قانع شده و در چهار فقره سوال دیگر
قانعنشده اند.

